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Beste Ouders/Verzorgers, 
 

We gaan op Zomerkamp (van 08-07 t/m 11-07) naar Dwingeloo. Door de situatie waar we in zitten met Corona 
gaat het wel net even anders dan anders, maar laat ons dat niet tegen houden om er een gezellig, geslaagd kamp 
van te maken. In deze brief vindt u de informatie die nodig is zodat we op kamp kunnen conform de richtlijnen.  
 
Voor het komende zomerkamp volgen we het protocol zoals opgesteld door Scouting Nederland in samenwerking 
met andere organisatoren van zomerkampen en onderschreven door de Nederlandse Vereniging voor 
Kindergeneeskunde en is voorgelegd aan het OMT, RIVM en Ministerie van VWS (meer informatie op: 
https://www.wegaanopzomerkamp.nl). Daarnaast hebben we van het Labelterrein in Dwingeloo een document 
ontvangen met hun interpretatie van het protocol. In deze brief hebben we dit zo goed mogelijk samengevat. 

We gaan bubbelen 
Het idee is eigenlijk heel eenvoudig, voorafgaand en bij aankomst van het kamp wordt er een gezondheidscheck 
gedaan (aan de hand van de controlevragen van het RIVM). Vanaf aanvang van het kamp zitten we in een 
zogenaamde Kampbubbel. 
 
• Binnen een Kampbubbel kunnen kinderen samen spelen, eten en slapen zonder de anderhalve meter regel in 

acht te nemen. Alle andere hygiënemaatregelen zoals gesteld door de overheid gelden wel voor de kinderen en 
alle andere deelnemers aan het kamp. 

• Begeleiding houdt 1,5 meter afstand tot elkaar. Beperk als begeleiding fysiek contact met kinderen tot wat 
noodzakelijk is en houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot de kinderen. 

• Activiteiten vinden plaats op afgebakend terrein in de eigen Kampbubbel, helaas dus niet spelen met de andere 
groepen op het kampterrein. Wanneer met de Kampbubbel het eigen terrein wordt verlaten, bijvoorbeeld voor 
de hike, wordt contact met anderen vermeden en anderhalve meter afstand gehouden. 

• Geen uitjes naar plekken waar veel mensen samenkomen. 
• Wordt een deelnemer tijdens het kamp ziek of krijgt hij of zij klachten dan gaat deze deelnemer dezelfde dag 

nog naar huis. 
• Brengen en halen gebeurt in een vast tijdsslot (deze tijden ontvangen we nog van het Labelterrein en 

worden dan gecommuniceerd!) om drukte rond het labelterrein te minimaliseren. Ouder(s)/verzorger(s) 
brengen en halen voor zover mogelijk hun kind zelf. Lukt dit niet dan rijdt max één kind van een ander gezin 
mee met een ander ouder. Op de heen- en terugweg is deze ouder hetzelfde.  

Controlevragen van het RIVM: 
1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak? 
2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten? Heb je het nieuwe coronavirus 

gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld? 
3. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 

14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had? 
4. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld? 

 
Normaal gesproken wordt u altijd al gevraagd het gezondheidsformulier in te vullen, maar dit jaar is dit een 

verplichting, u vindt dit formulier op https://scoutingnienoord.com/welpen/downloads/ 

Aanvullende aandachtspunten: 
• Deelnemers wassen met vaste regelmaat en extra vaak hun handen. 
• Hoesten en niezen in de elleboog, gebruik papieren zakdoekjes. 
• Hygiëne, gezondheid en voedselveiligheid staan extra hoog in het vaandel, er zijn extra en vaste schoonmaakmomenten. 
• Er is extra aandacht voor het ventileren van de tenten. 
• Er zijn meer rustmomenten. 

 

In overeenstemming met de genoemde protocollen mogen de leden binnen 1,5 meter van elkaar komen en slapen 

de leden dus gezamenlijk (5 á 6 personen) in een tent. Heeft u hier bezwaar tegen, neem dan contact op met de 

leiding. Werner Veldman (welpen@scoutingnienoord.com / 0643847807).


